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 2020 דצמבר 29
 א "תשפ טבת ד"י

 
 לציבור המציעים 

 
 

 שלום רב, 
 
 

 עם הליך תחרותי נוסף  14/20מס'   פומבי מכרזהנדון: 
 דוגה  –לתפעול חניון חוף וחוף רחצה  
   1הודעה לקבלנים  מס' 

 
 

  למציעים במכרז למסור    ד בזאת איגוד ערים כינרתתנאי המכרז שבנדון, מתכבבכאמור    ועל פי סמכות .1

 . שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז

מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז, וכי   .2

 .בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בתוספת זו על האמור במסמכי המכרז

"הסכם  63עמוד   .3 שכותרתו  המכרז  ממסמכי  ח'  מסמך  "והואיל"  ,  ב  הזוכה"  המציע  עם  התקשרות 

 ".200000בגוש   14"חלק מחלקה הראשון לאחר המילים הידוע בשמו כ"חוף דוגה" יבוא: 

"הואיל" השלישי    ב  , מסמך ח' ממסמכי המכרז שכותרתו "הסכם התקשרות עם המציע הזוכה" 63עמוד   .4

 . 14/2020מכרז  יופיע מס'   01/2020במקום מס' מכרז  

הזוכה", הפעלת החוף  70עמוד   .5 עם המציע  , מסמך ח' ממסמכי המכרז שכותרתו "הסכם התקשרות 

חניות    431  –ישונה כך שמספר החניות הפרטיות )כולל בחניון כינר( יעמוד על    7.10והחניון, סעיף מס'  

 פרטיות )כולל בחניון כינר(. 

הפעלת   - 11סעיף  מציע הזוכה"מסמך ח' ממסמכי המכרז שכותרתו "הסכם התקשרות עם ה , 73עמוד  .6

 : 11.7סעיף   74בעמוד  יש להוסיף - החוף והשירותים 

המפעיל מאשר כי ידוע לו כי על פי החלטת מועצת איגוד ערים כינרת חופי הכינרת שבאחריות האיגוד 

הינם חופים שקטים וכי אסורה בהם השמעת מוסיקה במשך כל שעות היממה. חובת המפעיל לשמור  

ל אתר החוף ולנקוט בכל האמצעים לשם כך לרבות העמדת סדרנים ו/או מאבטחים ו/או  על השקט בכ

פניה למשטרת ישראל ו/או פקחי איגוד ערים כינרת על מנת למנוע שימוש במערכות הגברה ורמקולים 

 מסוגים שונים ברחבי החוף. 

תשלומים החלים    ,  מסמך ח' ממסמכי המכרז שכותרתו "הסכם התקשרות עם המציע הזוכה",  80עמוד   .7

 תחילת הסעיף תשונה כדלקמן: -   17.5על המפעיל, סעיף מס' 

לכיסוי חבות האיגוד וחבות המפעיל על פי דין.  פוליסת אחריות כלפי צד שלישי  האיגוד יערוך ויקיים  

לידי האיגוד, זה ישלם המפעיל  כיסוי  ב  ,מידי שנה בתקופת ההרשאה  בגין    של   סך פרמיה שנתית 

 ₪ כהשתתפות בעלות דמי עריכת הביטוח על ידי האיגוד.( אלף מישים מאה ח) 150,000

 ללא שינוי. -יתר הסעיף
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יש להוסיף    מסמך ג'  ממסמכי המכרז שכותרתו "סל שירותים כללי ומינימאלי לתפעול חוף"  ,  118עמוד   .8

 כדלקמן:  א'29סעיף מס'  

מס"ד 

 א 29

שלא   הנחיות לעונת הרחצה  השירות נושא ראשי  הנחיות 

 בעונת הרחצה 

איסור   

השמעת  

מוסיקה  

בכל רחבי  

 אתר החוף 

חוף  

 שקט

חובת המפעיל לשמור על השקט בחוף  

ולנקוט בכל האמצעים לשם כך לרבות  

העמדת סדרנים ו/או מאבטחים ו/או פניה  

למשטרת ישראל ו/או פקחי איגוד ערים  

כינרת על מנת למנוע שימוש במערכות  

בי  הגברה ורמקולים מסוגים שונים ברח

 החוף.  

בהתאם לנדרש  

 בעונת הרחצה 

 

 
 ללא שינוי.  -זו   1יתר תנאי המכרז והחוזה ככל שלא תוקנו בהודעה מס'   .9

 
 

 
 
 
 בברכה,    
 

        
 דנה בכר 

 מנהלת אגף מינהלת הכינרת            
 רשות ניקוז ונחלים כינרת  

 
 
 


